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Lisaandmete küsimine tervishoiuteenuste
loetelu muutmise ettepanekute kohta
Palume Eesti Audioloogia Seltsil esitada järgmise taotluse edasiseks menetlemiseks küsitud
lisaandmed.
Taotlus nr 1364 „Pea impulsi test video meetodil (in. k video head impulse test)“
• Millistel juhtudel on seni teenuse osutamisel kasutatud koodi 6413? Millises mahus
(teenuse osutamise kordade arv aastas)?
•
TÜK on kasutanud antud koodi umbes 1600 korral ühe kalendriaasta jooksul.
Dr Pruleri erakliinik kasutas 2018.a. antud koodi 159 juhul. Rakvere Haigla ei tee
vestibulaarseid uuringuid, Rakveres kasutab antud koodi vaid dr Pruleri erakliinik.
PERH kasutas antud koodi 120 korral eelmise kalendriaasta jooksul. AS Fertilitas teostas
vHIT uuringut umbes 150 korral eelmise kalendriaasta jooksul.
AS Fertilitas ei ole kasutanud antud koodi raviarvelduses Eesti Haigekassaga. Uuring on
patsiendile tasuline.
PERH-i sõnul kasutatakse antud koodi videonüstagmograafia uuringu kodeerimisel. Teiste
kliinikute puhul kirjalik selgitus puudub. Ma soovitan Eesti Haigekassal pöörduda
selgituste saamiseks järgnevate inimeste poole: XXXXXXX (dr Pruleri erakliinik),
marika.tamm@kliinikum.ee (Tartu Ülikooli Kliinikum).
•

Palun tuua välja, kuidas jaguneb isikute aastane prognoos proportsionaalselt uuringute
teostamise eesmärkide vahel:

Uuringu teostamise eesmärk

Keskmine teenuse
Isikute prognoosi
osutamise arv ravijuhu proportsionaalne
kohta
jagunemine

Perifeerse vestibulaarsüsteemi toimimise kohta
täiendava informatsiooni saamiseks
Preoperatiivsed ja postoperatiivsed uuringud
Vestibulaarse rehabilitatsiooni mõju jälgimiseks
perifeerse vestibulaarsüsteemi patoloogiast
taastumisel
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Tervishoiuteenuse mahtude jagunemine raviasutuste vahel:

Raviasutuse nimi

Raviarve eriala raviasutuste
lõikes

TÜK

Aastas ~ 500 uuringut

PERH
Fertilitas Erahaigla

Aastas ~ 200 uuringut
Aastas ~ 150 uuringut

Rakvere Haigla

Ei tee antud uuringut

Teenuse osutamise
kordade arv raviarve
erialade lõikes
Pigem 1 x ühe raviarve
lõikes
1-2 x ühe raviarve lõikes
1-2 x ühe raviarve lõikes,
harva 3 x
Ei tee antud uuringut

dr Pruleri erakliinik

•

•

•

Aastas ~ 150 uuringut

1-2 x ühe raviarve lõikes

Kas patsient kutsutakse eraldi eriarsti vastuvõtule uuringu teostamiseks?
See sõltub raviasutusest. Näiteks TÜK-s teostatakse uuring esmase eriarsti vastuvõtu
käigus, samas AS Fertilitases teostatakse osadel juhtudel uuring alles korduva vastuvõtu
ajal. Viimane sõltub ajalisest resurssist.
Kas uuring teostatakse esmasel eriarsti visiidil?
See oleneb asutusest, TÜK-s ja AS Fertilitases peamiselt küll. PERH-i ja Dr Pruleri
erakliiniku osas info puudub (kontaktandmed: XXXXXXX (dr Pruleri erakliinik),
Jelena.Kuptsova@regionaalhaigla.ee (PERH)).
Millistel juhtudel ja millises mahus (teenuse kordade arv) lisandub uuringule õe iseseisev
vastuvõtt?
Õe iseseisev vastuvõtt lisandub peamiselt pre- ja postoperatiivsete uuringute ning
vestibulaarse rehabilitatsiooni hindamise korral.

